
- PRIJEDLOG - 

Na temelju članka 95.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18) 

i članka 31.Statuta  Općine Smokvice (Službeni glasnik br. 3/09, 22/13, 6/18 ) Općinsko vijeće 

Općine Smokvica na svojoj 16. sjednici održanoj dana   12.kolovoza  2019.godine donijelo je 

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

Članak 1. 

U članku  14. stavak 2. točka 2. briše se „prema podacima iz zemljišno knjižnog izvatka ili 

posjedovnog list“. 

Članak 2. 

U članku 15.    nadodaje se:  

stavak 3.  koji  glasi : Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine 

nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne 

naknade po četvornom metru (m2) površine nekretnine . 

stavak 4. U slučaju kada obveza plaćanja komunalne naknade nastane tijekom kalendarske 

godine ili se  tijekom godine promjene podaci koji utječu na visinu komunalne naknade, 

obračunava se na način da se ukupni iznos komunalne naknade za cijelu godinu, podjeli sa 

ukupnim brojem dana u godini i pomnoži sa brojem dana u godini od dana nastanka odnosno 

prestanka obveze plaćanja“. 

Članak 3. 

Članak 18.  se mijenja  u cijelosti i sada glasi: 

Godišnji iznos komunalne naknade plaća se jednokratno u jednom obroku s rokom plaćanja do 

31.prosinca tekuće godine. 

U slučaju kad  obveza plaćanja komunalne naknade nastane tijekom kalendarske  godine, rok 

plaćanja  je  15    dana od dana  primitka  rješenja o komunalnoj naknadi. 

 

Članak 4. 

U članku 20.  brišu se u  stavku 1. točka 4. i 5.    u cijelosti i sada glase: 

stavak 1. točka.4 „ iznos obroka komunalne naknade “. 

stavak 1.točka 5. „ rok za plaćanje iznosa obroka komunalne naknade“. 



U članku 20.  briše se stavak 2.  „Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem 

površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa 

komunalne naknade po četvornom metru (m2) površine nekretnine“. 
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